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repræsentantskabsmøde, 25. april, 
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REP-150425 Bilag 06 

 

”Det pålægges Hovedbestyrelsen at ændre budgettet for indeværende 
år, samt for de næste år, og de deraf afledte handlinger, således at 
klubberne og bredden i DBf tilgodeses i større udstrækning end for 
nuværende.” 
 

Motivering af forslaget: 

DBf er, som det fremgår af vore vedtægter, en sammenslutning af bridgeklubber i 

Danmark, hvorfor vi må formode at DBf som forbund/sammenslutning skal arbejde for at 

tjene, hjælpe og understøtte dets medlemmer, altså klubberne. 

 

Dertil er, ligeledes ifølge vore vedtægter, følgende formål opstillet: 

 

DBf har til formål at udbrede, fremme og stimulere interessen for og kendskabet til 

bridgesporten. Formålet opfyldes ved: 

 

at varetage bridgeklubbernes interesser, 

at opstille retningslinjer for og arrangere turneringsbridge og 

danmarksmesterskaber, 

at fremme bridgesportens udvikling og udbredelse i Danmark, 

at synliggøre bridgesportens værdier gennem målrettet kommunikation, 

at sikre dansk deltagelse ved internationale mesterskaber og 

at repræsentere Danmark i internationale bridgeorganisationer. 

 

Ovenstående har på et møde mellem de forslagsstillende distrikter, åbnet for en række 

spørgsmål, blandt andet: 
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• Er det opstillede formål det rigtige, altså er det til hjælp for klubberne/medlemmerne? 

 

• Er de opstillede delmål tilstrækkelige/rigtige, for at opfylde målsætningen, og løses de i 

overensstemmelse hermed? 

 

• Er der nærliggende delmål, formål eller aktiviteter, der ville være til større gavn for 

klubberne? 

 

Efterfølgende er disse 3 spørgsmål forsøgt belyst. 

 

Er det opstillede mål tilstrækkeligt for at hjælpe/tjene klubberne? 
Rent umiddelbart lyder det som en god ide at skabe interesse og kendskab til bridgen, da det er en 

selvfølge, at dersom ingen kender til bridge, eller forstår værdien af at have bridge som hobby, vil 

der ikke blive flere interesserede eller spillere. 

 

Omvendt kan det siges, at dersom der skabes en mægtig interesse for bridgen, så er det 

nødvendigt at kunne modtage disse nye interesserede, og den nærmeste til dette er den lokale 

klub. 

 

Det opstillede mål bør derfor udvides med ”samt skabe mulighed for at nye spillere sammen kan få 

udbytte af bridgen, gennem at ruste vore klubber til, på professionel måde, at kunne optage, 

fastholde og videreudvikle disse.” 

 

Dersom vore klubber ikke er i stand til at kunne optage nye spillere, vil enhver succes i form af at 

fremme og skabe interesse for bridgen, kunne få alvorlig bagslag. 

 

Er de opstillede delmål tilstrækkelige/rigtige, for at opfylde målsætningen, 
og løses de i overensstemmelse hermed? 

 

At varetage bridgeklubbernes interesser bør selvfølgelig være det første og største mål, især da 

den organiserede bridge primært er en klubaktivitet. 

 

Desværre findes der ikke, hverken i målsætning eller andetsteds, nogen vejledning i hvorledes 

bridgeklubbernes interesser bedst varetages. 

 

Hvad angår de øvrige delmål, så tager disse mest sigte på turneringsbridgen udenfor klubberne, 

såsom distrikt, kreds og division. 

 

Når vi kommer til landsholdsaktiviteter og division, så befinder vi os langt væk fra klubberne, og 

det må desværre konstateres at ingen af de turneringer der spilles udenfor klubberne, lige 
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undtaget DM for klubhold, referer til en klub eller et distrikt, men udelukkende til enkeltpersoner 

eller grupper af enkeltpersoner. 

 

Synliggørelsen i forbindelse med projekt skolebridge kan også betragtes som meget langt væk fra 

klubberne, i hvert fald hvad angår disses nuværende skikkelse. 

 

Samme betragtning kan gøres hvad angår junior aktiviteter, da disse heller ikke er knyttede til en 

klub eller et distrikt, men primært ligger i forbundsregi. 

 

Disse betragtninger munder desværre ud i at de fleste af de igangværende aktiviteter ikke er 

relateret til bridgeklubber i Danmark generelt, men kun henvender sig til en meget begrænset del 

af Danmarks brigdespillere, og dette som nævnt udenfor klubbernes og distrikternes regi. 

 

Som fordel for klubberne bør dog nævnes Klubkonsulentordningen, BridgeCentral og BridgeMate, 

hvilke klubberne ikke kan undvære, og hvilke de foruden ville have meget svært ved at kunne 

drive klubaftenerne. 

 

Den seneste aktivitet for eliten, Copenhagen Bridge Invitation, må anses som at have en relativ 

smal interesseskare, hvorimod en aktivitet som Dansk Bridgefestival, år efter år vinder større og 

større popularitet hos bredden af vore medlemmer. 

 

Det er derfor svært at forstå at en aktivitet som Festivalen ikke må medføre omkostninger for DBf, 

hvorimod CBI anses som en god investering. 

 

Er der nærliggende delmål, eller formål, der ville være til større gavn for 
klubberne? 
Dersom klubbernes interesser skulle imødekommes, ville det være en god ide at ruste klubberne til 

at optage nye medlemmer, hvilket ville medføre øget uddannelse af bridgelærere, 

turneringsledere, brugere af BridgeCentral og BridgeMate samt for klubbestyrelser, uden at 

klubberne dermed belastes rent økonomisk. 

 

Som det må stå klart i det hidtil skitserede, bør der opstilles konkrete og målbare mål der har til 

hensigt at forbedre klubbernes evne til at vokse og herefter fastholde medlemmer. 

Det ville være en opgave for Breddeudvalget at definere en ”idealklub”, både hvad angår en 

hygge/social klub og en eliteklub, da begge kategorier er medlemmer. 

 
Sammenfatning: 
Hovedbestyrelsen bør derfor pålægges at prioritere hensynet til og arbejdet i klubberne højere 

end det er tilfældet i dag. 
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Omtale af bridge, både internt og eksternt, bør altid være bridge som klubsport, og ikke som i 

dag, bridge for og af eliten ved enkeltpersoner. 

 

Det bør indgå i prioriteringerne at hensynet til de mange bør gå forud for hensynet til de få, både 

på klubniveau og på individuelt niveau. 

 

For god ordens skyld skal det nævnes at dette ikke er et forslag til ændring af vore vedtægter, 

men et pålæg til de kommende Hovedbestyrelser om at ændre prioritering. 

 

Det skal ligeledes nævnes at det heller ikke må opfattes som kritik af vort sekretariat, der efter 

vores opfattelse på tilfredsstillende vis løser de opgaver de bliver pålagt af HB. 

 
Olaf Johansen John Maagaard Gorm Christensen Per Egelund 
Formand og Repræsentant for: 

Distr. Storstrøm Distr. Vestsjælland Distr. Bornholm Distr. Østsjælland 

 


